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بخش اول:
راهنمای کاربری LMS

LMS

 LMSچيست؟
سامانه مديريت يادگیری ( )LMSيك فناوری مبتنی بر وب است که به منظور طرح ،برنامهريزی ،اجرا و ارزيابی فرايندهای
يادگیری مشخصی مورد استفاده قرار میگیرد .معموال سامانه مديريت يادگیری روشی برای ايجاد و تحويل محتوا ،رصد مشارکت
دانشجويان و ارزيابی عملکرد آنها را در اختیار استاد قرار میدهد .يك سامانه مديريت يادگیری امکاناتی مانند ارتباط و بحثهای
تعاملی و بهم پیوسته ،کنفرانس ويديويی ،انجمن گفتگو در اختیار دانشجويان قرار میدهد .در اين راهنما نحوۀ استفاده از اين
امکانات توضیح داده خواهد شد.

ورود به سامانه LMS
جهت ورود به سامانه مديريت يادگیری ) ،(LMSبه سايت  lms.sbu.ac.irمراجعه کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد
نمايید .سپس برای ورود به سامانه بر روی دکمه سبز رنگ کلیك نمايید .توجه کنید که رمز ورود به حروف کوچك و بزرگ
حساس میباشد.
پس از وارد کردن نام کاربری و رمز
ورود روی مربع سبز کلیك نمايید.

1

LMS

صفحه اول سایت
در صورت صحت نام کاربری و رمز عبور ،به صفحه اول سايت ارجاع داده میشويد .بخشهای مختلف سايت در ادامه توضیح داده
خواهد شد.
کاربرآز مایشي_ 1

پنل های کاربری
صندوق ورودی پیام :در اين قسمت ،اعالنات و پیامهای ورودی به شما اطالع رسانی خواهد شد که با کلیك بر روی آن وارد
لیست پیامها میشويد.
صندوق ورودی
کاربرآزمایشي_1

نام کاربرپس از ورود
قابل مشاهده است.
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لیست پیام

منوی درس های من :با کلیك بر روی درسهای من ،وارد صفحه زير خواهید شد و درسهايی که در ترم جاری برای شما
ثبت شده است در اين قسمت قابل مشاهده است.که با کلیك بر روی درس مورد نظر وارد صفحه درس میشويد.

منوی درسهای من

3

LMS

4

LMS

منوی ويرايش مشخصات فردی :اين بخش در دسترس کاربران قرار ندارد.

منوی ويرايش مشخصات

جستوجو :با کلیك روی عالمت جستوجو پنجره جستوجو باز شده و نام درس يا کد مورد نظر را میتوانید سرچ کنید.

عالمت جست و جو
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نام و يا کد درس را در اين قسمت
وارد میکنید و به صفحه مورد نظر
هدايت میشويد.

روی درس موردنظر
کلیك نمايید.
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بلوک راهبری :بلوک راهبری شامل میز کار ،صفحه های سايت و درسهای من میباشد.

بلوک راهبری

منوی شرکت کنندگان :در قسمت بلوک راهبری ،با بازکردن کشويی صفحههای سايت و با کلیك بر روی شرکتکنندگان،
لیست تمامی کاربران سايت قابل مشاهده خواهد بود .با جست وجوی نام پشتیبان فنی ،استاد ،آموزشیار يا دانشجو و با کلیك بر
روی نام ،امکان ارسال پیام در سامانه فراهم میشود.

منوی شرکتکنندگان

7

LMS

به دو روش زير میتوانید فرد مورد نظر را جستوجو کنید:
روش  :1در باکس انتخاب ،گزينهی موردنظر که شامل کلیدواژه  ،نقشها و يا غیر فعال به مدت را انتخاب کرده و متناسب با آن
نام و نام خانوادگی شخص موردنظر را جستجو کنید.
روش  :2به دو بخش نام و نام خانوادگی تقسیم شده است براساس اولین حرف نام شخص موردنظر ،گزينه را انتخاب کنید.

1

2
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درسهای من :با کلیك بر روی منوی درسهای من در بلوک راهبری میتوانید درس آزمايشی را مشاهده کنید که با کلیك بر
روی درس آزمايشی وارد صفحه درس میشويد.
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بلوک تقويم :کلیه رويدادهای مهم يك درس ،مانند زمان برگزاری کالسها ،آخرين مهلت تحويل تمرينها ،زمان برگزاری
آزمون و  ...در تقويم نمايش داده میشود .به محض تعريف رويداد توسط مسئول مربوطه ،در يك تاريخ خاص ،تاريخ مذکور در
تقويم نارنجی رنگ میشود .برای دسترسی به اين فعالیت ها کافی است بر روی تاريخ مورد نظر کلیك کنید.

بلوک تقويم

بر روی درس موردنظر در اين
قسمت کلیك نمايید.
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اخبار سايت :کلیه اخبار دورههای آموزش الکترونیکی از قبیل اطالعیههای آموزشی ،تقويم آموزشی و برنامه کالسی دروس
ارائه شده در اين محل اعالم میگردد .مهمترين خبر سايت برنامه کالسی دروس ارائه شده میباشد.
اخبار سايت

منوی اصلی :شامل اخبار سايت ،دريافت نرم افزارو راهنمای کاربری میباشد.

منوی اصلی
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درسهای من :يکی ديگر از راه های ورود به کالس درس موردنظر ،از طريق بلوک درسهای من میباشد که درسهای ترم
جاری در اين قسمت مشخص شدهاند و با کلیك بر روی آن وارد صفحه درس موردنظر میشويد.

بلوک درسهای من
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کاربران حاضر :در اين بلوک تمامی کاربران حاضر در سايت اعم از پشتیبانان ،دانشجويان و اساتید تا پنج دقیقه قبل نمايش
داده میشوند.

کاربران حاضر
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نحوه ورود به صفحه درس
برای مشاهده صفحه درس به سه روش که در شکل زير نشان داده شده است میتوان عمل کرد ،ما توصیه میکنیم که از بلوک
درسهای من (شماره  1در تصوير) ،برای وارد شدن به صفحه درس استفاده نمايید .برای اين کارکافی است در صفحه اول
سايت ،در بخش درسهای من روی نام درس کلیك نمايید.

3

1
2
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صفحه درس
صفحه درس به سه بخش تقسیم میشود ،که قسمت سمت راست از دو بخش ماژولهای کالس آنالين و محتوای دروس و
سمت چپ بخش مديريت صفحه درس را نمايش میدهد.
 .1قسمت باالی صفحه( :ماژولهای کالس های آنالين شامل :تاالر اعالنات ،انجمن دانشجويان ،لینك کالس آنالين درس و
ديگر فعالیت های ايجاد شده مانند تکلیف و يا آزمون آنالين).
 .2قسمت پايین صفحه( :قسمت محتوای دروس)
 .3قسمت سمت چپ صفحه( :مديريت صفحه درس)

1

2
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ماژولهای کالس آنالین
تاالر اعالنات
کلیه اخبار اختصاصی يك درس ،از قبیل مهلت تحويل تکلیف يا پروژه ،تغییر زمان شروع کالس آنالين درس در تاريخ خاص يا
زمان کالس جبرانی ،از سوی استاد ،آموزشیار و مسئولین فنی در اين قسمت اطالع رسانی میشود ،امکان طرح مبحث و اعالم
خبر توسط دانشجويان در تاالر اعالنات وجود ندارد.

با کلیك برروی صفحه تاالر اعالنات
وارد صفحه تاالر میشويد.

پیام مطرح شده از طرف استاد درس
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انجمن دانشجويان
کلیه دانشجويان ،اساتید و آموزشیاران میتوانند با کلیك برروی گزينه شروع يك گفتگوی جديد درباره موضوع موردنظر
توضیحاتی را مطرح نمايند و سايرين قادر خواهند بود نسبت به بحث مطرح شده اظهار نظر نمايند.

موضوع گفتوگو را درج نمايید

متن گفتوگو را شرح دهید.

در صورت نیاز به ضمیمه کردن فايل،
گزينه پیشرفته را کلیك نمايید.
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برای ضمیمه کردن فايل موردنظر میتوانید از دو روش زير اقدام کنید:
 -1از طريق انتخاب گزينه اضافه کردن
 -2از طريق  Attachکردن فايل و قرار دادن در باکس نشان داده شده در شکل زير.

1

2

و در انتها با انتخاب گزينه طرح در تاالر
میتوانید نظر خود را ثبت نمايید.
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کالس آنالين
لینك ورود به کالس آنالين در صفحه درس قابل دسترس است .اين لینك شامل نام و کد درسی کالس میباشد با کلیك بر
روی آن وارد صفحهی ورود به کالس مجازی میشويد و بعد از آن با انتخاب گزينه ورود به کالس مجازی وارد کالس درس
خواهید شد.

 -1لینك کالس آنالين

 -2گزينه ورود به کالس درس
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پس از انتخاب گزينه ورود به کالس مجازی ،گزينه  Open in Applicationکلیك نمايید .دقت شود که کاربران میتوانند از
طريق مرورگر نیز وارد کالس آنالين شوند اما مسیر درست گزينه  Open in Applicationمیباشد .جهت دانلود و نصب نرم
افزار به قسمت دريافت نرم افزار در بلوک منوی اصلی در صفحه اصلی سايت مراجعه نمايید .جهت چگونگی نصب نرم افزار به
قسمت راهنمای کاربری در همین بلوک ذکر شده مراجه نمايید.

کالس آنالین درس آزمایشی
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با ديدن تصوير زير شما موفق به ورود به کالس شدهايد.
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فايل کالسهای ضبط شدهی استاد و آموزشیار
با انتخاب قسمت جهت ديدن لیست ضب ط ها اينجا کلیك کنید وارد صفحهای میشويد که در آن صفحه ،لینك دانلود فیلم
ضبط شده کالس های آنالين برگزار شده به صورت اتوماتیك در آن قسمت قرار داده خواهد شد .بدين ترتیب امکان بازبینی
کالس برگزار شده برای دانشجويان تا پايان ترم فراهم خواهد بود ،اين فیلم ها در دو فرمت آنالين و آفالين قابل دسترس است.
در صورت تمايل به مشاهده فیلم در زمانی که به اينترنت متصل هستید ،می توانید روی لینك آنالين فیلم و در صورت تمايل به
دانلود و مشاهده فیلم از روی سیستم خود ،میتوانید برروی لینك آفالين آن کلیك نمايید.

با کلیك بر روی اين گزينه صفحه فايلهای ضبط شده کالس آنالين در
اختیار شما قرار میگیرد ،و شما می توانید هرکدام از جلسات برگزار
شده در طول ترم را به صورت آنالين مشاهده و به صورت آفالين دانلود
نمايید.
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ارسال تکلیف و يا پروژه در طول ترم
لینك تحويل تکالیف ،تمرينات و يا پروژهها اغلب در اين قسمت تعريف میشود .با توجه به شماره  ،1روی لینك مربوط به
تکلیف ،تمرين و يا پروژه کلیك نمايید ،سپس وارد صفحهای میشويد که مشخصات صورت سوال و مهلت تحويل تمرين در اين
قسمت قابل مشاهده است .با کلیك برروی گزينه تحويل تکلیف ،پاسخ تمرين را که در قالب يك فايل با فرمت خواسته شده از
سوی استاد يا آموزشیار تهیه نمودهايد ،از دو طريق مطابق شماره  2و 3ضمیمه کرده و گزينه ذخیره تغییرات را انتخاب کنید ،از
اين به بعد فايل شما جهت تصحیح در دسترس استاد خواهد بود.

لینك تکلیف

1
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ضمیمه کردن فايل از طريق روش شماره  2گزينه اضافه کردن به ترتیب مراحل زير می باشد:
ضمیمه کردن فايل از طريق روش شماره  2گزينه اضافه کردن به ترتیب مراحل زير میباشد:

 -2از طريق انتخاب گزينه
اضافه کردن

 -3از طريق  Attachکردن
فايل و قرار دادن در اين قسمت

2.1
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2.2

2.3
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حذف و يا ويرايش فايل ارسال شده
برای اينکار میبايست روی گزينه ويرايش تحويل من کلیك کرده (شماره  ) 1سپس فايل موردنظرخود را انتخاب نمايید (شماره)2
و در صفحه جديدی که مشاهده میکنید گزينه حذف را انتخاب نمايید (شماره  )3و در آخر بر روی گزينه ذخیره تغییرات کلیك
نمايید.

1
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 -2بر روی فايل قرار داده شده کلیك نمايید.

3

 -2برروی فايل قرار داده شده
کلیك نمايید.

4

بارگذاری شده خود را بدون انتخاب فايل حذف

چنانچه بخواهید تمامی فايلهای
27

LMS

چنانچه بخواهید تمامی فايل های بارگذاری شده خود را بدون انتخاب فايل حذف کنید ،از گزينه حذف تکلیف
تحويل داده شده استفاده

نمايید.

1

2
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آزمون آنالين
از قابلیتهای ديگر سامانه مديريت يادگیری آزمون های آنالينی است که ممکن است بنا به تشخیص استاد در صفحه درس
تعريف شود ،تا دانشجويان در تاريخ و ساعت تعیین شده در آن شرکت نمايند .نتايج آزمون دانشجويان در آزمونها توسط استاد
قابل مالحظه خواهد بود .اين آزمونها میتواند به صورتهای چند گزينهای و يا تشريحی باشد.

شرکت در آزمون
در صفحه درس بر روی عنوان آزمون تعريف شده کلیك نمايید.

به عنوان نمونه ،در اينجا آزمون روز  23شهريور از ساعت  12تا 14جهت شرکت دانشجو باز میشود .در اين فاصله ،پس از کلیك
بر گزينه شرکت در آزمون ،تنها  20دقیقه مهلت خواهید داشت تا به سواالت پاسخ دهید .پس از اتمام زمان مقرر  ،آزمون برای
شما بسته خواهد شد.
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توضیحات آزمون
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حال سوال برای شما قابل مشاهده است( .نمونهی يك سوال چندگزينهای)
توجه  :بسته به اينکه استاد محترم درس آزمون را چگونه طراحی کرده باشد ممکن است امکان بازگشت به سوال قبل را داشته
باشید و يا اين امکان وجود نداشته باشد.

می توانید گزينه های پاسخ
داده را پاک کنید.

در اين مرحله شما با کلیك بر روی گزينه اتمام امتحان آزمون خود را به پايان میرسانید ،الزم به ذکر است در صورتی که از
مهلت داده شده برای زمان آزمون شما باقی مانده باشد ،میتوانید با انتخاب گزينه بازگشت و ادامه آزمون مجدد به آزمون خود
بازگرديد.
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در غیر اينصورت با انتخاب گزينه ثبت همه پاسخها و اتمام آزمون آزمون شما نهايی خواهد شد و امکان بازگشت حتی در صورت
باقی ماندن زمان آزمون ،ديگر وجود ندارد.

ثبت همه ی پاسخ ها و اتمام آزمون
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 -1محتوای آموزشی دروس
محتوای دروس بنا به تشخیص دانشکده به يکی از سه صورت زير تدوين شده و در سامانه ) (LMSقرار میگیرد.
نوع  :1فايلهای متنی  +فايلهای صوتی()swf
نوع  :2فايل صوتی
نوع  :3فايل متنی
موارد زير در درس قابل مشاهده است :درصورتی که محتوای نوع اول تولید شود ،فلش ( )swfو در صورت تولید محتوای درس
از نوع دوم ،تنها (فايل صوتی) جلسات است و محتوای درس نوع سوم (فايل )pdfدر اختیار کاربران قرار میگیرد.

فايلهای Swf

فايل صوتی که شامل توضیحات از قبل ضبط شده استاد (يا تولید کننده محتوا)
برروی فايل متنی جلسه مربوطه میباشد.

فايل متنیPdf

توجه :متن هر درس در قالب فايل  PDFدر اختیار کاربران قرار میگیرد .جهت مشاهده فايلهای  PDFاز برنامه
 Adobe Readerکه قابل نصب بر روی سیستم عاملهای اندرويد و  iosو لپتاپ میباشد ،استفاده نمايید.
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فايلهای فلش درس
فايل فشرده را دانلود و پس از خارج کردن از حالت فشرده ،فايل  index.htmlرا باز نمايید .درصورت عدم وجود اين فايل در
پوشه index.swf ،فايل اصلی است که میبايست باز شود.
جهت مشاهده فايل با پسوند  ،swfنصب نرمافزار فلش ) (Adobe flash playerضرورت دارد .در عین حال در صورت عدم
نصب اين برنامه بر روی سیستم ،میتوانید فايل  index.swfرا با يك مرورگر باز کرده و مشاهده نمايید .برای اينکار بعد از
راست کلیك برروی فايل  ،index.swfگزينه  openيا  open withرا انتخاب نموده و از لیست برنامههای موجود کامپیوتر،
يك مرورگر را انتخاب نمايید.

برای دانلود فايل
کلیك نمايید.
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صندوق پيام
پیامهای دريافتی و پاسخ به آن
سامانه مديريت يادگیری( )LMSاين امکان را به کاربران میدهد تا به يکديگر پیام ارسال نمايند .منوی پیامدهی در قسمت چپ
باالی صفحه اصل ی در کنار نام کاربری شخص موجود است .زمانی که دانشجو ،استاد ،آموزشیار و يا مسئولین فنی به شما پیامی
ارسال کنند ،تعداد پیامهای ارسال شده که توسط کاربر خوانده نشده است نمايش داده میشوند.

تعداد پیامهای خوانده نشده

با کلیك روی نماد پیام ،منوی پیامدهی را مشاهده خواهید نمود .به طور معمول ،اطالعیههای مهم دريافتی از استاد مربوط به
مهلت تحويل تمرين يا پروژه ،و يا مسئولین فنی تاريخ برگزاری کالس آنالين درس يا زمان کالس جبرانی میباشد .لذا رجوع
مداوم دانشجويان محترم به اخبار سايت ،تاالر اعالنات دروس و پیام از الزامات میباشد.
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منوی پیامدهی شامل موارد زير است:
 -1باکس جستجو (شخص موردنظر را میتوانید در اين قسمت جستجو کنید).
 -2مخاطبین (با کلیك بر رو روی اين گزينه میتوانید مخاطبین موجود در لیست را مشاهده کنید).
 -3س تاره دار( فضای شخصی برای ذخیره موقت يادداشتها و  ...و همچنین پیامهای ارسالی کاربر در اين قسمت قرار میگیرد).
 -4گروه (با قرار دادن کاربران در گروههای پیام دهی اعضای گروه در اين قسمت نمايش داده میشود).
 -5خ صوصی ( اغلب پیام های جديد و پیامهای خوانده شده به صورت بايگانی در اين قسمت نمايش داده میشود).
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پاسخگويی به پیام
با باز شدن منوی پیامدهی در قسمت خصوصی بر روی پیام جديد کلیك کرده تا محتوای پیام جديد برای شما به طور کامل
ديده شود ،می توانید طبق تصوير زير ،در محیط باز شده پاسخ خود را درج کرده و پیام را ارسال کنید.

محل درج پیام

ارسال پیام

ارسال پیام جديد
در سامانه مديريت يادگیری میتوانید به يك يا چند نفر به طور همزمان پیام ارسال نمايید.

ارسال پیام به يك فرد
جهت ارتباط با استاد يا ديگر دانشجويان از بلوک راهبری در سمت راست صفحه اول سايت شرکتکنندگان را انتخاب نمايید .و
يا از مسیر ديگری برای ارسال پیام میتوان از سمت چپ صفحه درس ،روی عنوان شرکت کنندگان کلیك نمايید.
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در اين مرحله لیست شرکتکنندگان نمايش داده میشود .جهت سهولت کار ،در صورتی که تعداد دانشجويان زياد باشد ،به
عبارتی لیست آن ها شامل چند صفحه متوالی بوده و نام استاد يا دانشجوی موردنظر در صفحه اول ظاهر نشده باشد ،میتوانید
نام ايشان را به دو صورت در صفحه شرکتکنندگان جستوجو نمايید:
روش  :1در قسمت انتخاب گزينهی موردنظر که شامل کلیدواژه  ،نقش ها  ،غیر فعال به مدت را انتخاب کرده و متناسب با آن
نام و نام خانوادگی شخص موردنظر را جستجو کنید.
روش  :2به دو بخش نام و نام خانوادگی تقسیم شده است براساس اولین حرف نام شخص موردنظر گزينه را انتخاب کنید.
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بدين ترتیب صفحه مشخصات فردی ايشان نمايش داده میشود .با کلیك بر روی گزينه پیام در سمت چپ صفحه منوی
پیامدهی باز می شود و شما قادر به درج پیام برای شخص موردنظر میباشید.

پیام موردنظر در اين جا
تايپ میکنیم.

با زدن اين گزينه متن
ارسال میگردد.
39

LMS

ارسال پیام گروهی
میتوانید به کلیه کاربران در يك درس ،به طور يكجا پیام گروهی بفرستید .بدين منظور ابتدا از سمت چپ صفحه درس ،در
بلوک راهبری گزينه شرکتکنندگان را انتخاب نمايید و مراحل زير را طی کنید:

بر روی گزينه شرکتکنندگان کلیك
نمايید.

با انتخاب اين گزينه تمامی شرکتکنندگان
موجود در آن صفحه به صورت يکجا انتخاب
میشوند.
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اگر تعداد شرکتکنندگان يك
درس بیش از  20نفر باشند با
کلیك اين گزينه تمامی
شرکتکنندگان

در

با باز شدن کشويی گزينه اضافه کردن /

يك

ارسال پیغام انتخاب نمايید.

صفحه نمايش داده میشود.

اين گزينه همه ی افراد را
برای ارسال پیام انتخاب
میکند.

متن مورد نظر خود را در باکس درج کرده و گزينه
ارسال پیام را بزنید تا به صورت يكجا به تمامی
شرکت کنندگان يك درس مشخص ارسال شود.
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بخش دوم :

راهنمای کاربری کالس آنالین
ویژه دانشجویان

محيط کالس آنالین )(Adobe Connect
در محیط کالس آنالين( ، )adobe connectدانشجو با سطح دسترسی خود ،صفحه ی زير را که متشکل از چهار بخش اصلی
و تعدادی منو میباشد را مشاهده میکند.
نمادهای بااليی

Video Pod
Share Pod

در اين قسمت نام خود
را مشاهده میکنید.
Attendees Pod

Chat Pod
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نماد های بااليی :هر نماد دارای دوحالت خاموش/روشن است ،همچنین دارای يك منوی کشويی در کنار آن است که با
فشردن آن تنظیمات مختلفی نمايان میگردد.
 :Share Podدر  Share Podکه مشابه تخته سیاه و يا ويديو پروژکتور در کالس حضوری است ،فايل آموزشی استاد پس
از به اشتراکگذاری ،برای کاربران کالس نمايش داده می شود .در اين قسمت امکان استفاده از  Whiteboardفراهم میشود
تا با استفاده از قلم نوری استاد قادر به نوشتن بر روی آن باشد.

 :Video Podدر اين قسمت معموال تصوير استاد نمايش داده میشود .اما هنگامیکه دانشجو در کالس ارائه میدهد
(دسترسی  Presenterبه او داده شده است) ،میتواند تصوير خود را به اشتراک بگذارد .همچنین درصورت صدور اجازه از
سوی استاد يا پشتیبان فنی سیستم ،امکان فعال کردن دوربین برای دانشجو فراهم خواهد شد.

 :Attendees Podدر  Attendees Podلیست اسامی دانشجويان در قسمت  Participantsو نام استاد ،آموزشیار و
پشتیبان فنی کالس آنالين در قسمت  Hostsقابل مشاهده است.

 :Chat Podدر  Chat Podاستاد و دانشجويان میتوانند بهوسیله تايپکردن در کالس ارتباط برقرار کنند و فعال باشند.
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ارائه دانشجو در محيط کالس آنالین
در برخی از موارد که دانشجو موظف به ارائه در کالس آنالين باشد با صدور دسترسی از جانب استاد نقش وی از Participant
به  Presenterتغییر خواهد کرد .در اينصورت همزمان امکان استفاده از دوربین ،میکروفون و کنترل بر قسمت Share Pod
برای دانشجو فراهم خواهد شد .ممکن است دانشجو در حین ارائه بخواهد فايل متنی ،صوتی و يا تصويری را نمايش دهد و يا از
تخته وايت برد استفاده نمايد .برای اين کار طبق دستورالعمل زير اقدام مینمايد:

بر روی کشويی کنار share my screen
کلیك نمايید.

برای به اشتراک گذاشتن صفحه نمايش دستگاه خود بر روی گزينه  share my screenکلیك میکنید.
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کلیك بر روی گزينه
share my screen

بر روی گزينه share
کلیك نمايید.
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حال تصوير زير را خواهید ديد ،در اين حالت تمام افرادی که در کالس آنالين حضور دارند قادر به مشاهده صفحه دسکتاپ
شما میباشند .در ادامه به توضیح قسمتهای مختلف کادر کوچك شده ی محیط کالس که در شکل زير نشان داده شده است
پرداخته میشود.
جهت بازگشت به محیط کالس کلیك نمايید پس از
بازگشت به کالس جهت متوقف کردن صفحهی دسکتاپ
خود بايد گزينه  stop sharingرا کلیك نمايید.

جهت پنهان کردن صفحه و
انتقال به نوار ابزار کلیك نمايید.

جهت مشاهده پیامها در

جهت فعال نمودن

جهت فعال نمودن

محیط کالس کلیك نمايید.

میکروفون کلیك نمايید.

وبکم کلیك نمايید.

توجه :در اين قسمت توجه به اين نکته ح ائز اهمیت است که حالت به اشتراکگذاری صفحه ( )share my screenپهنای
باند زيادی را به خود اختصاص میدهد در نتیجه بايد از يك بستر اينترنتی مناسب با سرعت باال استفاده نمايید.
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اشتراک گذاری فايل متنی ،صوتی و يا تصويری

بر روی گزينه share Document
کلیك نمايید.

فايلی که از قبل
بارگذاری کرده ايد.

مسیر انتخابی برای هر آن چه که میخواهیم
بارگذاری کنیم.
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راهنمای صفحه کالس هنگام به اشتراک گذاری فايل
نمای کلی کالس هنگام بهاشتراکگذاشتن فايل بهصورت زير میباشد.
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حال به توضیح نمادهای فوق به صورت اجمالی میپردازيم.
تیره بودن اين آيکون به افراد حاضر در کالس اين امکان را میدهد که تغییر صفحات
فايل به اشتراک گذاشته شده را ببینند .در صورت غیر فعال شدن ،رنگ آيکون به رنگ
طوسی کم رنگ در خواهد آمد و کابران حاضر در کالس ديگر قادر به مشاهده
تغییرات صفحات فايل نخواهند بود.

تیره بودن اين آيکون به اين معناست که
شما میتوانید با حرکت ماوس فايل به
اشتراک گذاشته شده را باال پايین يا به
سمت راست و چپ حرکت دهید.

از طريق اين دو آيکون قادر به تنظیم سايز صفحه
و عرض صفحه به اشتراک گذاشته شده هستید.

چرخش صفحه به
اشتراک گذاشته شده
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به صورت دستی يا تايپ کردن
میتوانید میزان بزرگنمايی را تنظیم
نمايید.

برای تغییر بزرگنمايی فايل از اين گزينهها

مشاهده شماره صفحه يا تغییر

نیز میتوانید استفاده کنید.

صفحه به صورت دستی

جهت حرکت بین صفحات از
اين فلشها استفاده میشود.

متوقف کردن صفحه به اشتراک
گذاری

با فعال شدن اين گزينه
امکان وايت برد فراهم
میشود.

تمام صفحه

نشانگر
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فايل بارگذاری شده بايد دارای مشخصات زير باشد:
 -1د ر صورتی که متن موجود در فايل فارسی باشد ،حتما بايد قبل از بارگذاری به فرمت  pdfتبديل شود .برای تبديل فايل به
فرمت  pdfمیتوانید از نرمافزار  ،pdf factoryواقع در پوشه دريافت نرم افزار در صفحه اصلی سايت سامانه مديريت يادگیری
استفاده نمايید.
 -2د ر صورتی که متن موجود در فايل انگلیسی باشد ،امکان بارگذاری مستقیم فايل به فرمت  pptوجود دارد.
 -3فايلهايی به فرمت  mp3 ، jpg ،pngو  mp4با رعايت محدوديت حجم قابل بارگذاری خواهد بود.
 -4در صورت عدم بارگذاری فايل به فرمت  pdfو طوالنی شدن بارگذاری فايل ،میتوانید با کنسل کردن عمل بارگذاری مجددا
حجم فايل مورد نظر را بررسی کرده و يا فايل موردنظر را به يك نام کوتاه انگلیسی تغییر نام دهید.
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Share Whiteboard
در اين حالت ،در محیط کالس صفحه سفیدی را در اختیار دانشجو قرار میدهد .در اين صورت میتوان با انتخاب قلم مناسب و
به کارگیری قلم نوری بر روی آن نوشت .کلیه کاربران صفحه  Whiteboardرا مشاهده خواهند کرد.

انتخاب نوع قلم

رسم شکل هندسی

کلید Undoو Redo

تغییر رنگ قلم
تغییر سايز قلم
تغییر رنگ کادر
زياد و کم شدن
وضوح رنگ

تغییر صفحات
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دانشجويان میتوانند برای ذخیره صفحه  Whiteboardاز مسیر زير اقدام نمايند.

بر روی اين آيکون
کلیك نمایید.

ابتدا بر روی گزينه

سپس گزينه Save As Png

Export Snapshot
کلیك نمايید.

را انتخاب نمايید.
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Chat Pod

تا زمانی که در قسمت پايین
چت Everyone

باکس

مشاهده میشود آنچه تايپ
میشود توسط کلیه کاربران

اينجا میتوانید تايپ کنید.

قابل رؤيت میباشد.

Pod Options

دانشجويان می توانند از طريق Pod Optionsدر گوشه
سمت راست چت و  Start Chat Withنسبت به تايپ
برای  Hostو  Presentersبه صورت خصوصی اقدام
نمايند.
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تست صدا
تست صدا در محیط کالس آنالين
منوی Meeting

با انتخاب گزينه  Audio Setup Wizardاز
منوی  Meetingو طی چند مرحله که در
ادامه به آن میپردازيم صحت عملکرد
میکروفون سیستم را آزمايش کنیم.

بر روی  Nextکلیك نمايید.
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در اين قسمت
 Speakerمورد نظر را
انتخاب نمايید.

بر روی  Nextکلیك نمايید.

بر روی گزينه Play Sound
کلیك نمايید .در اين مرحله بايد
صدای موزيکی که پخش میشود
را از هدست خود بشنويد.

بر روی  Nextکلیك
نمايید.
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در اين مرحله میکروفون
سیستم خود را انتخاب و
بر روی  nextکلیك
نمايید.

در اين مرحله بر روی گزينه
 Recordکلیك نمايید .صدای
خود را ضبط کنید .آبی رنگ شدن
باکس جلوی اين گزينه هنگام
صحبت کردن ،نشان از ضبط شدن
صدای شما است.
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سپس  Play Recordingرا
فعال نمايید .در اين حالت
میبايست صدای ضبط شده
خود را بشنويد.

Play Recording

بر روی
Stopکلیك
نمايید.

کلیك کنید.

در مرحله بعد بر گزينه
Test Silenceکلیك
کنید و منتظر شويد تا
باکس جلوی آن کامال
پر شود.

کلیك نمايید.
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در اين مرحله می بايست
Microphone Volume
عددی نزديك به  100و
 Silence Levelعددی
نزديك به صفر باشد.

در نهايت بر روی گزينه
 Finishکلیك نمايید.
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Windows 7 تست صدا در

عبارت

Sound Recorder

Sound Recorder

.را تايپ نمايید
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سپس نرم افزار در لیست
برنامهها قابل مشاهده
است.
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ر صدای

بر روی  Stop Recordingکلیك کرده و فايل ايجاد شده را در سیستم خود ذخیره نمايید .اجرای درست اين فايل نشانگر
عملکرد صحیح میکروفون در سیستم شما خواهد بود.
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نحوه تست صدا در Windows 10
در ويندوز  10مانند تصوير زير بر روی دکمه  Startويندوز کلیك کرده و عبارت  Voice Recorderرا تايپ میکنیم .برای
استفاده از اين نرمافزار برروی آن کلیك میکنیم تا اجرا شود.

کلیك نمايید.

نحوه کار با نرمافزار  Voice Recorderبسیار ساده است .کافی است بر روی نماد میکروفون کلیك کنید تا ضبط صدا شروع
شود و در پايان جهت توقف عملیات ضبط صدا و ذخیره شدن فايل دوباره بر روی همین نماد کلیك میکنیم.
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بر روی نماد
میکروفون کلیك
نمايید.

پس از اتمام روند ،بر روی فايل ضبط شده کلیك کنید تا پخش شود .در صورتی که هیچ مشکلی در اين زمینه وجود نداشته
باشد ،صدای ضبط شده برای شما پخش خواهد شد.

بر روی فايل ضبط
شده کلیك نمايید.
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رفع مشکل صدا در ويندوز
درصورتیکه پس از تست ضبط صدا توسط نرمافزار  ،Voice Recorderصدای شما ضبط نشد ،میبايست مطابق تصاوير وارد
تنظیمات صدای ويندوز شده و تنظیمات را بررسی کنید.
در پايین ترين قسمت سمت راست صفحه نمايش بر روی
نماد بلندگو کلیك نمايید.

در قدم بعدی بر روی گزينه Open
 Sound Settingکلیك نمايید تا
وارد قسمت تنظیمات صدای ويندور
شويد.

پس از کلیك بر روی گزينه  Open Sound settingsتنظیمات کلی صدای ويندوز مانند تصوير پايین به نمايش در میآيد:

در مرحله بعدی بر روی گزينه
sound control panelکلیك
نمائید.
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با دوبار کلیك روی میکروفون موردنظر (دارای تیك سبز رنگ) وارد تنظیمات شده و مانند دو تصوير زير ابتدا سربرگ Levels
را انتخاب میکنیم .در صورت ضعیف بودن صدای ضبط شده در نرمافزار ضبط صدا (به بخش تست صدا در ويندوز مراجعه
شود) اقدام به افزايش میزان صدای میکروفون نمايید.

دوبار کلیك نمايید.
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در تصوير باال می توانید حجم صدای میکروفون در محیط ويندوز سیستم خود را افزايش دهید .در قسمت Microphone
 Boostکه مربوط به صدای محیط اطراف شما می باشد بهتر است بر روی صفر دسی بل تنظیم شود اما گاهی هم الزم
است آن را تغییر داده و به میزان بیشتری ارتقا دهیم .با يد در اين بخش بسته به میکروفون و سیستم خود امتحان نمايید و
بهترين اندازه را در نظر بگیريد.

سپس جهت تست میکروفون در محیط کالس ( ،)Adobe Connectکافی است از منوی  Meetingبر روی گزينه
 Audio set up wizardکلیك نمايید .اين قسمت در بخش منوی  Meetingبه طور کامل توضیح داده شده است.
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نمادهای باالی صفحه کالس

نماد اسپیکر
اين نماد همواره بايد سبز رنگ باشد ،تا در صورت صحبت استاد و يا ساير دانشجويان در کالس آنالين قادر به شنیدن صدای
آنان باشید.

چنانچه حجم صدای دريافتی شما به
هنگام صحبت اعضای کالس پايین
است و يا اينکه صدايی دريافت
نمیکنید ،از کشوی کنار شکل اسپیکر
گزينه Adjust Speaker Volume
را انتخاب نمايید.
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بعد از کلیك بر گزينه باال ،صفحه
زير نمايش داده میشود از طريق
نشانگر میزان صدا را زياد و کم
کنید.

سپس بر  Okکلیک نمایید.

در صورت برطرف نشدن مشکل ،حجم صدا را در ويندوز سیستم خود افزايش دهید .بدين منظور در ويندوز  7و 10مطابق
تصوير زير عمل کنید.

صدای اسپیکر
بر روی شکل اسپیکر در
سیستم خود کلیک راست
نمایید.

را حداکثر
نمايید.
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نماد میکروفون
در صورتی که مايل به صحبت از طريق میکروفون در کالس آنالين هستید کافی است با کسب اجازه از استاد از طريق تايپ و
يا کلیك بر روی شکل آدمك و انتخاب گزينه  Raise Handاعالم آمادگی نمايید .دراينصورت با صدور دسترسی از جانب
استاد و يا پشتیبان فنی سیستم ،شکل میکروفون در کنار شکل اسپیکر ظاهر خواهد شد.
توجه :قبل از فعال نمودن میکروفون خود در کالس آنالين میبايست از صحت عملکرد میکروفون خود مطمئن باشید(.درقسمت
تست صدا توضیح داده شده است).
گزينه raise hand
را انتخاب نمايید.

جهت فعال کردن میکروفون خود در کالس بر روی
کشوی کنار میکروفون کلیك کنید و سپس از پنجره
نمايش داده شده گزينه  Connect My Audioرا
انتخاب کنید.
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از اين پس میکروفون به
رنگ سبز خواهد بود که
نشان از فعال شدن آن در
کالس آنالين است .از اين
لحظه به بعد کاربران حاضر
چنانچه حجم صدا کافی نیست و کاربران صدای شما را به خوبی

در کالس صدای شما را

نمیشنوند ،گزينه  Adjust Microphone Volumeرا انتخاب

دريافت خواهند کرد.

نمايید.

سپس در پنجره باز شده،
حجم صدای میکروفون را
بیشتر کنید و روی گزينه
 okکلیك نمايید.
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الزم به توضیح است میکروفونی که با تیك سبز رنگ مشخص شده است  Deviceفعال در سیستم شماست .گاهی ممکن است
بیش از يك میکروفون در اين قسمت مشاهده شود .الزم است جهت صحت عملکرد میکروفون در کالس آنالين ،نام میکروفون
تیك خورده در اين قسمت را با نام مورد انتخاب شده در لیست میکروفونهای خود در محیط کالس آنالين (کشويی کنار نماد
مربوطه در قسمت  Select Microphoneيکسان باشد .
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نماد دوربین
در صورتی که مايل به ارسال تصوير خود در کالس آنالين هستید کافی است مانند مرحله قبل با کسب اجازه از استاد از طريق
تايپ و يا کلیك بر روی شکل آدمك و انتخاب گزينه  Raise Handاعالم آمادگی نمايید .در اين صورت با صدور دسترسی از
جانب استاد و يا کارشناس فنی سیستم شکل دوربین در کنار شکل اسپیکر ظاهر خواهد شد.
وبکم

بر روی کشوی کنار شکل دوربین
گزينهی  Start My Webcamو
يا گزين Start My Webcam
واقع در  Video Podکلیك نمايید.

74

حالت پیشنمايش
چنانچه دوربین در محیط ويندوز سیستم
خود صحیح کار کرده باشد ،پیشنمايش
تصوير برای شما نمايش داده خواهد شد.
در اين مرحله فقط شما قادر به مشاهده
تصوير خود هستید در نهايت با کلیك بر
روی  Start Sharingتصوير شما برای
کلیه کاربران به نمايش درخواهد آمد.

نمايش کامل تصوير
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چنانچه در پیش نمايش تصوير صفحه سیاه رنگی را مشاهده مینمايید ،موارد زير را بررسی نمايید:
 دوربین در نرم افزار ديگری مانند  Skypeدر حال پخش تصوير شما نباشد .به عبارتی دوربین میبايست تنها در
کالس آنالين مورد استفاده قرار گیرد.

در کشوی کنار نماد دوربین در باالی
صفحه ،گزينه  Select Cameraرا
انتخاب و از لیست نمايش داده شده
دوربین مورد نظر را انتخاب نمايید.

گاهی با وجود انتخاب شدن دوربین در مرحله Select
 ،Cameraهمچنان تصوير سیاه رنگ در حالت پیشنمايش
ديده میشود .اين امر نشان از آن دارد که به محیط کالس،
اجازه استفاده از دوربین داده نشده است .در اين حالت در
قسمتی از صفحه طوسی رنگ وسط صفحه کلیك راست کرده
و گزينه  Settingرا انتخاب نمايید.

گزينه  Allowرا فعال نموده و
تیك  Rememberرا بزنید.
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نماد آدمك
از کشوی کنار اين نماد جهت تعیین وضعیت فرد حاضر در کالس برای مواردی همچون اعالم موافقت ،عدم موافقت و کسب
اجازه استفاده میشود .پرکاربردترين گزينه در اين نماد Raise Hand ،است که اغلب دانشجويان جهت کسب اجازه گفتگوی
شفاهی از آن استفاده میکنند.

با سپاس از توجه شما
مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه شهيد بهشتي
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